
[REDESAIN SEKOLAH ASRAMA MASTER DI DEPOK] 2014 

 

 
A z i z a  W i d y a n i  

 
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar belakang 

Indonesia adalah negara yang kaya dengan ribuan pulau dan jutaan penduduk 

didalamnya. Sumber daya alam melimpah dan sumber daya manusia yang sangat banyak. 

Keadaan ini seharusnya sudah mendukung Indonesia untuk menjadi Negara maju. Akan 

tetapi,dalam pengelolaan antara SDA dan SDM tidak seimbang. Ini diakibatkan oleh ledakan 

penduduk yang tidak segera ditangani oleh pemerintah. Berbagai masalah pun muncul 

terutama dalam bidang pendidikan walaupun masalah pendididkan itu sendiri telah diatur 

negara seperti yang tertuang dalam UUD 1945 (Pasal 31) . 

Meskipun telah diatur, birokrasi Pendidikan dan Kependudukan menjadi penghambat. 

Pendidikan yang tidak merata mengakibatkan kualitas SDM yang rendah, sehingga 

berdampak pula pada pengelolaan SDA. Ketidakmerataan pendidikan paling dirasakan oleh 

anak jalanan. Anak  jalanan merasa tidak memiliki hak untuk bersekolah layak, yang kemudian 

memutuskan untuk kembali hidup di jalan. Ini membuat suatu masalah ketertiban dan 

ketidaknyamanan jalan. Masalah anak jalanan adalah masalah yang sangat menggambarkan 

fenomena sosial diperkotaan yang sekarang menjadi nyata. Mereka perlu mendapat 

perhatian yang sangat serius.  

Faktor penyebab anak jalanan tidak bersekolah tentunya tidak semata-matahanya karena 

biaya, tetapi juga dari faktor lingkungan yang kurang bisa beradaptasi dan sistem 

pembelajaran yang bisa mengikuti. Selain pemerintah, sebenarnya banyak aktivis yang 

tergerak hatinya untuk mendirikan suatu lembaga guna menyelamatkan pendidikan anak 

jalanan. Sebab, menurut mereka anak jalanan adalah generasi penerus bangsa sehingga harus 

diberikan pendidikan yang layak. Tetapi faktanya, anak jalanan semakin hari kian bertambah 

karena beberapa faktor, diantaranya sekolah tersebut menyita waktu kerja mereka untuk 

mendapatkan penghasilan, tekanan dari guru yang possessive dan membebani pikiran anak 

karang, celaan dari teman-teman yang kelas socialnya yang lebih tinggi dari dia, kejenuhan 

yang berlebih karena keadaan mengajar yang monoton. 

Anak jalanan terbiasa dengan kehidupan di jalan. Sehingga untuk membuat mereka mau 

kembali bersekolah maka dibutuhkan proses, dalam artian bertahap dan membuat mereka 

beradaptasi dengan lingkungan baru agar lambat laun dapat meninggalkan kehidupan 

jalanan. Sekolah yang dibutuhkan pun tidak serumit seperti sekolah formal. Waktunya 

fleksibel, sehingga anak-anak yang mencari uang di jalanan pada waktu-waktu tertentu bisa 

mengenyam pendidikan disekolah. 

Nasib para anak jalanan di sekitar terminal Depok yang tak tersentuh pendidikan karena 

keterbatasan yang ada pada mereka menjadi latar belakang Nurrohim mendirikan wadah 

pendidikan gratis pada tahun 2000 yang diberi nama Sekolah Master (Masjid Terminal) yang 

bernaung dibawah Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Insan Mandiri. Kini PKBM 

Bina Insan Mandiri memiliki 18 pengurus inti dan 60 sukarelawan tetap. Sekolah dengan  luas 

tanah sekitar 8.000 meter2 (saat ini) dengan 17 ruang kelas yang sebagian besar didominasi 

dengan bangunan semi permanen. Pihak sekolah menyediakan ruangan untuk tidur bagi 200 

anak yang tidak memiliki tempat tinggal. Pada tahun 2010 sekolah dikembangkan dengan 

membangun ruang-ruang kelas menggunakan bekas kontainer, bangunan sekolah sengaja 
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dibangun semipermanen pada saat itu karena belum adanya legalitas tanah dari pihak 

pemerintah, namun setelah adanya legalitas maka pihak sekolah berencana untuk 

mengembangkan bangunannya. Kini, sekolah di area Terminal Depok ini memiliki sekitar 1600 

siswa, jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya dengan jumlah total  919 siswa (2005-

2006), 1093 siswa (2006-2007), 1155 siswa (2007-2008), 1116 siswa (2008-2009), 1297 siswa 

(2009-2010), 1621 siswa (2010-2011), 1427 siswa (2011-2012), dan 1585 siswa (2012-2013). 

Jumlah siswa selama 8 tahun  terakhir tersebut menggambarkan peningkatan sebesar 6% tiap 

tahunnya dihitung dengan rumus polinomial. Berbagai alasan melatarbelakangi rencana 

pengembangan bangunan sekolah tersebut, selain dari bangunan yang sifatnya masih 

semipermanen yaitu berupa ruang kontainer dimana bangunan tersebut kurang mendukung 

proses kegiatan belajar mengajar didalamnya dinilai dari berbagai aspek (hasil wawancara 

dengan pihak sekolah dan beberapa murid, 21 April 2014), sekolah ini juga memerlukan 

pengembangan ditinjau dari jumlah siswa yang cenderung mengalami peningkatan setiap 

tahunnya baik di jenjang pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, maupun SMA, hal tersebut tentu 

menuntut adanya jumlah dan besar ruang kelas yang mampu mewadai kapasitas yang kian 

meningkat, selain ruang kelas kebutuhan akan ruang-ruang penunjang lainnya pun tentu 

sangat diperlukan, seperti penambahan ruang asrama laki-laki, ruang lab, dan sebagainya 

yang saat ini belum tersedia. 

Merujuk pada berbagai manfaat dan nilai positif yang dihasilkan dengan adanya sekolah 

Master ini, serta antusias untuk belajar dan berkembang dari para siswa (anak jalanan) yang 

ditunjukkan dengan jumlah siswa yang kian meningkat dan prestasi yang kian membanggakan 

maka diperlukan adanya pembenahan. Bangunan sekolah merupakan wadah atau ruang yang 

menaungi kegiatan belajar yang memiliki peran sangat penting tentu harus dapat mendukung 

aktivitas didalamnya agar dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu perlu adanya redesain 

sekolah tersebut. 

 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

  1.2.1. Tujuan 

 Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang Jelas dan layak sesuai dengan 

originalitas / karakter judul dan citra yang dikehendaki atas judul yang diajukan. 

1.2.2. Sasaran  

 Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan 

perancangan Sekolah Master Beserta Asrama di Depok berdasarkan atas aspek-aspek 

panduan perancangan. 

1.3. Manfaat 

1.3.1. Subyektif 

Sebagai pemenuhan syarat Tugas Akhir Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 

Universitas Diponegoro yang nantinya digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam 

perancangan Redesain Sekolah Asrama Master di Depok. 

 1.3.2. Obyektif 

Sebagai sumbangan ide dalam perkembangan dunia pendidikan sekaligus 

sumbangan ilmu dan pengetahuan khususnya dibidang arsitektur. 

1.4. Ruang lingkup 

1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 
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Ditekankan pada aspek-aspek antara lain perundang-undangan / kebijakan 

pemerintah, aspek fisik dan non fisik tentang perencanaan dan perancangan yang 

berkaitan dengan disiplin ilmu arsitektur untuk Redesain Sekolah Asrama Master di Depok 

sehingga fungsi dari bangunan ini dapat memberi manfaat secara maksimal dalam 

pelayanan dan penyediaan kebutuhan aktivitas tersebut. 

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial 

Secara fisik, lingkup pembahasan perancangan ini berada di kota Depok. 

1.5. Metode Pembahasan 

 1.5.1. Metode Deskriptif 

Melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ditempuh dengan cara : studi 

pustaka / studi literatur, data dari instansi terkait, wawancara dengan narasumber, 

observasi lapangan serta browsing internet. 

 1.5.2. Metode Dokumentatif 

Mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan penulisan ini. Cara 

pendokumentasian data adalah dengan memperoleh gambar visual dari foto-foto yang di 

hasilkan. 

1.5.3. Metode Komparatif 

Mengadakan studi banding terhadap sekolah asrama yang sudah ada. 

1.6. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Sinopsis ini adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Menguraikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup, metode 

pembahasan,  sistematika pembahasan dan alur pikir. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Sekolah Master Beserta Asrama 

di Depok beserta fasilitas yang ada di dalamnya, dan menjelaskan tentang 

beberapa objek studi banding. 

BAB III Tinjauan Data 

Menguraikan tentang tinjauan Kota Depok beserta peraturan dan kebijakan 

pemerintah setempat, serta tinjauan tentang rencana lokasi Sekolah Master 

Beserta Asrama di Depok. 

BAB IV Daftar Pustaka 

Menyantumkan seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan 

Sinopsis ini 
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 1.7. Alur Pikir (berupa diagram) 

 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 

PERANCANGAN 

 Pengguna 

 Aktivitas 

 Kebutuhan ruang 

 Fasilitas 

 Sarana dan prasarana 

 Kapasitas 

 Program ruang 
 

DATA STUDI BANDING 

 

TUJUAN 

Memperoleh satu usulan judul Tugas Akhir yang Jelas dan layak sesuai dengan originalitas / karakter judul dan citra yang 

dikehendaki atas judul yang diajukan. 

SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Sekolah Master Beserta 

Asrama di Depok berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan. 

   

LATAR BELAKANG 

AKTUALITAS  

 Pendidikan merupakan hal penting dan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 Semakin merebaknya fenoma sosial anak jalanan beserta segala ketidakamanan yang ditawarkan di jalanan. 

 Indonesia membutuhkan generasi penerus yang cerdas. 

 Anak jalanan memerlukan sarana binaan dan kasih sayang serta pendidikan. 

 Bangunan sekolah Master yang ada saat ini belum cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas. 
URGENSI 

 Bertambah banyaknya tingkat kekerasan dan lain sebagainya di jalanan. 

 Perlu adanya penambahan kapasitas ruang seiring meningkatnya jumlah siswa dan kebutuhan lainnya. 

 Perlu adanya fasilitas pendidikan yang nyaman untuk anak jalanan yang sekaligus sebagai wadah perlindungan 
dan kasih sayang untuk mereka. 

ORIGINALITAS 

 Perlu adanya perencanaan dan perancangan Redesain Sekolah Master Beserta Asrama di Depok sebagai 
wadah pendidikan untuk anak jalanan yang  humanis dan memadai. 

JUDUL TUGAS AKHIR 

REDESAIN SEKOLAH ASRAMA MASTER (MASJID TERMINAL) DI DEPOK 

Dengan Penekanan desain : Struktur Expose 

HASIL 

Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 

REDESAIN SEKOLAH ASRAMA MASTER (MASJID TERMINAL) DI DEPOK 

ANALISA 

Pendekatan Program 

Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur yang mengacu pada 

aspek - aspek kontekstual, 

fungsional, arsitektural, teknis, 

dan kinerja. 

PERENCANAAN 

Sekolah Master Beserta Asrama di 

Depok  

Pelaku dan aktivitas, hubungan 

ruang, persyaratan ruang, struktur 

bangunan, utilitas bangunan, 

filosofi atau penekanan desain, 

data tapak. 

TINJAUAN 
TINJAUAN UMUM/ STUDI LAPANGAN 
Tinjauan sekolah beserta asrama 
Tinjauan Umum Kota Depok 
Tinjauan Struktur Expose 
TINJAUAN PUSTAKA 
Berupa landasan teori, standart perancangan, 
kebijaksanaan perencanaan dan perancangan. 
(browsing internet dan studi literatur) 

Kesimpulan, Batasan, dan Anggapan 

 

Diagram 1.1 Alur Pikir 
Sumber : Analisa Pribadi  

 

 
 


